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1. Informatii generale 
 

Sistemul de apel medical KLMED-S este foarte usor de utilizat, se bazeaza pe 

generarea unui semnal optoacustic in cazul apasarii unui buton de apel de catre un 
pacient . Recomandam instalarea acestui tip de sistem in locatiile unde nu este 
nevoie de sistemul cu apel vocal, sau de alte sisteme conexe.  

Domeniul de utilizare:  saloane standard de spital , saloane de ATI, pacienti 
imobilizati la pat,  camine sociale pentru batrani, sau persoane cu dizabilitati. 

Avantajele sistemului sunt : 
- siguranta in exploatare 
- usurinta utilizarii 
- flexibilitatea sistemului 

Cablarea si instalarea usoara , permit chiar si inlocuirea sistemelor vechi/existente 
 fara a fi nevoie de mari modificari in reteaua de cabluri existenta.  Se recomanda ca 
instalarea sa fie facuta de personal calificat, cu vaste cunostinte in domeniul 
curentilor slabi. 

Sistemul odata instalat este extrem de flexibil , poate fi extins, atat capacitatea 
unitatii centrale cat si numarul de puncte de apelare. 
 
 
 

2. Principii constructive, functionare  
 

Sistemul se compune dintr-o unitate centrala, amplasata in camera de garda, la 
care se pot conecta maxim 32 module adresabile pentru salon. Aceste module 
adresabile au rolul de a prelua apelurile efectuate in salonul respectiv, sau toaleta 
aferenta salonului. Tot aici se conecteaza si modulele de confirmare a prezentei 
asistentei. 

Alimentarea cu energie este asigurata de o sursa de alimentare care poate 
furniza o tensiune de 12 V/6 A si care se conecteaza la reteaua de siguranta  de 230 
V a spitalului. 

Apelurile de urgenta pot fi initiate prin apasarea butoanelor de pat, sau a 
butoanelor instalate in grupul sanitar al salonului. Identificarea salonului de unde 
provine apelul se face cu ajutorul lampilor instalate pe coridor, deasupra usilor de 
intrare in saloane. Lampa corespunzatoare salonului de unde s-a dat apelul va 
lumina in culoarea rosie. Deasemenea unitatea centrala va emite un sunet de 
alarmare, iar pe afisajul afisajul unitatii centrale va apare scris numarul salonului de 
unde provine apelul. Apelul de urgenta poate fi anulat numai de la modulul de 
confirmare al salonului de unde s-a dat alarma. Odata cu anularea alarmei , lampa 
de pe coridor se va stinge ( sau va trece in alta culoare , depinde de caz). 
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3. Componentele sistemului  
 
3.1 Unitatea centrala 
 

Unitatea centrala dispune de un afisaj LCD care permite afisarea locatiei de unde 
provine alarma – maxim 8 caractere. Deasemenea dispune de un buzzer incorporat 
care va emite un semnal acustic in cazul unei alarme. Nivelul sonor este reglabil din 
programare.  Anularea alarmelor poate fi facuta  numai de la modulul de confirmare 
instalat in salonul de unde a provenit alarma. Unitatea centrala are o functie de 
redirectionare a apelurilor catre unitatea centrala a altei sectii, apelurile primite de la 
o alta sectie sunt recunoscute prin afisarea sectiei de unde provin apelurile. 
Redirectionarea apelurilor se poate face prin apasarea butonului  ���� , LED-ul verde 
corespunzator butonului va lumina verde atata timp cat functia de redirectionare este 
activa.  

Unitatea centrala dispune de o functie de autodiagnosticare, daca apare un defect 
in sistem, acesta va fi semnalat prin aprinderea LED-ului galben de deasupra 
simbolului  !  . In acest caz trebuie sa anuntati societatea care a instalat , sau 
intretine sistemul de apel medical. 

Se recomanda instalarea unitatii centrale intr-un loc cat mai vizibil. Echipamentul 
poate fi instalat pe birou, sau direct pe perete. Datorita foliei protectoare este usor de  
curatat, este protejat impotriva stropilor de apa , sau alte lichide, nu are butoane, sau 
comutatoare in relief, suruburile de fixare sunt pe placa inferioara. 

Unitatea centrala dispune de un conector USB, care permite atat programarea cat 
si salvarea de date, aici sunt disponibile informatii despre evenimente, ora producerii 
lor. Prin utilizarea unui soft dedicat aceste evenimente pot fi arhivate, sau prelucrate. 

 
 
3.2 Sursa de alimentare 
 

Pentru alimentarea sistemului se utilizeaza o sursa de 12-15V DC 75W , care 
asigura alimentarea intregului sistem , pana la maxim 32 module adresabile de 
salon. Avand in vedere dimensiunile si forma constructiva , aceasta sursa poate fi 
montata pe perete, sau pe birou. Singura cerinta este ca sa fie amplasata intr-un loc 
ventilat, pentru a evita supraincalzirea ei. Sursa a fost proiectata pentru functionare 
24/24, astfel ca nu este necesara oprirea ei temporara, exceptand cazurile de forta 
majora ( incendiu, inundatie, etc. ). In cazul in care nu este posibila conectarea la 
sistemul de alimentare de siguranta , se recomanda insalarea unei surse 
neitreruptibile UPS, pentru a evita opririle accidentale ale sistemului. 
 
 
 
3.3 Modulul adresabil de salon, lampa de coridor 
 

Cele doua echipamente se afla in aceasi carcasa. 
Lampa se amplaseaza pe coridor intr-un loc cat mai vizibil, deobicei pe perete ( 

sau tavan), imediat deasupra intrarii in salon. LED-urile de mare putere asigura o 
lumina vizibila din orice punct al coridorului, atat pe timp de zi cat si noaptea.  

Culoarea rosie simbolizeaza un apel de urgenta, iar culoarea galbena 
simbolizeaza prezenta personalului medical in salonul respectiv. Alternarea luminii 
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rosii cu cea galbena simbolizeaza apel catre medic , sau personal medical 
suplimentar. 

Rolul modului adresabil este de a colecta informatiile din salon, transmiterea lor 
catre unitatea centrala si de aprindere/stingere a lampii de coridor. Se pot conecta la 
modulul adresabil un numar mare de butoane de apel, atat modelul pentru pat cat si 
cel pentru grupul social. In cazul in care se monteaza butoane de apel in grupurile 
sociale aflate pe coridor, aceste trebuie conectate la un modul adresabil dedicat 
acelui grup social. 
 
 
 
3.4 Modul medic 
 

Modulul care se instaleaza la camera medicilor, sau in camera de garda, va 
informa personalul medical din incapere despre existenta unei urgente. Locatia de 
unde provine alarma se poate vizualiza cu ajutorul lampilor de coridor. Utilizarea 
acestor module este posibila doar in cazul in care se instaleaza modulele de 
confirmare in saloane. 
 
 
3.5 Modul de confirmare 
 

Se instaleaza pe un perete in apropierea usii de intrare in salon, sa fie cat mai 
usor accesibil. Acest modul se prezinta in doua variante constructive: 

Modul simplu de confirmare a prezentei cadrului medical in salon ( anulare a 
alarmei), fara alte functii suplimentare. 

Modulul complex are pe langa functia de anulare a alarmei si functia de 
semnalizare  optoacustica a unui nou apel de urgenta ( initiat din alt salon). 
Semnalizarea se face acustic ( un buzzer ) si optic, prin LED-ul rosu din dreptul 
semnului  ���� . Prin apasarea butonului corespunzator, se poate apela medicul de 
garda, sau se poate solicita prezenta de personal medical suplimentar. Carcasa este 
acoperita cu o folie protectoare, care asigura posibilitatea unei curatiri usoare.  
 
 
 
3.6 Buton de apel  pat  
 

Butonul de apel, este o componenta foarte importanta a sistemului, cu ajutorul 
careia se initiaza apelurile de urgenta. Butonul se amplaseaza in apropierea patului 
pacientului , conectarea la sistem facandu-se cu un cablu cat mai usor pentru a nu 
deranja pacientul. Se monteaza o priza de conectare, fie pe perete fie pe banda de 
pat, iar de la priza cablarea se face mascat, in perete. Butonul de apel poate fi 
modelul clasic, sau model palnie ( care elimina posibilitatea alarmelor false generate 
de apasarea accidentala).  La cerere butonul de apel poate fi dotat cu LED de 
semnalizare , pentru confirmarea locala a apelului. 
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3.7 Buton de apel cu snur – pentru toalete, dusuri 
 

In grupurile sociale se recomanda utilizarea butoanelor cu snur. Acestea se 
monteaza pe perete, sau tavan cat mai aproape de dus, sau vasul de toaleta. Apelul 
de urgenta poate fi anulat numai de la modulul de confirmare. In cazul unor persoane 
cu dizabilitati se pot monta butoane speciale de pardoseala. 



 

 7 
 

 Instructiuni de utilizare 
 
4.1 Instructiuni pentru pacienti 
 

Cu ajutorul sistemului KLMED-S puteti initia un apel de urgenta prin simpla 

apasare a unui buton de apel  de pat, sau prin actionarea unui buton cu snur. 
Personalul medical de serviciu este imediat informat despre apelul de urgenta si se 
va indrepta in cel mai scurt timp catre salonul Dvs. In cazul in care butonul de apel 
este dotat cu LED, aprinderea acestuia va va informa despre reusita  transmiterii 
apelului.  

Prin actionarea snurului de la butonul din grupul social se poate deasemenea 
initia un apel de urgenta. In cazul in care in grupul social se monteaza si modul de 
confirmare, atunci si celelalte functii sunt disponibile, respectiv apelul de urgenta 
poate fi initiat cu ajutorul butonului rosu de pe modul. 

 
Va rugam sa nu infasurati pe piciorul patului ( sau alte obiecte mobile) 

cablul de conectare al butonului, pentru ca acesta se poate rupe in momentul 
miscarii acelor obiecte ! 

 
 
4.2 Instructiuni pentru personalul medical 
 

Cu ajutorul sistemului  KLMED-S puteti avea informatii rapide despre un apel de 

urgenta. Pe afisajul unitatii centrale aveti informatii referitoare la salonul din care 
provine apelul, iar centrala va emite si un semnal acustic. Apelurile nu pot fi resetate 
(anulate ) de aici. In cazul in care apelul provine de la alta sectie, sunteti informat de 
sectia de la care provine , dar informatia cu privire la salon o aveti doar pe sectia 
respectiva. In cazul a doua, sau mai multe apeluri simultane, acestea vor fi afisate 
alternativ pe ecranul LCD, iar lampile de coridor vor lumina pana la resetarea 
apelurilor. Redirectionarea apelurilor catre alta centrala se face prin apasarea 
butonului  ����  , LED ul verde va va informa despre activarea functiei.  

Unitatea centrala dispune de o functie de autodiagnosticare, daca apare un defect 
in sistem, acesta va fi semnalat prin aprinderea LED-ului galben de deasupra 
simbolului  !  . In acest caz trebuie sa anuntati societatea care a instalat , sau 
intretine sistemul de apel medical. 

Sistemul este proiectat sa functioneze non stop, oprirea lui fiind permisa numai in 
cazuri de forta majora ( incendiu, inundatie, etc. ), sau in cazul unor defectiuni. 

Mai multe informatii despre locul initierii apelului obtinem  de la lampa de coridor, 
care in momentul initierii apelului se va aprinde.  

Anularea apelului se poate face doar de la modulul instalat in salonul de unde a 
fost initiat apelul 

In cazul modulului simplu se apasa butonul , neexistand alte optiuni. 
In cazul modulului complex, prin apasarea butonului  �   se poate anula apelul. In 

cazul initierii unor noi apeluri acestea vor fi redirectionate spre salonul unde se afla 
cadrul medical, acesta fiind avertizat sonor despre apelul nou. Bineinteles ca apelul 
nou este afisat si pe LCD-ul centralei din camera de garda. Aceasta functie de 
preluare a apelurilor noi se anuleaza dupa 4 minute de la activare, sau se poate 
anula prin reapasarea butonului   � . 

Prin apasarea simultana cel putin 3 secunde a butonului  � si a butonului 
medic, se poate cere ajutorul medicului de garda ( in cazul in care exista modul 
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medic in sistem). Astfel nu trebuie sa lasam pacientul nesupraevgheat pentru a 
chema medicul. Prin apasarea din nou a butonului  �  se poate anula apelul catre 
medic.  
 

 

4.3 Preluarea apelurilor 
 

1. Semnalul acustic avertizeaza asupra unui nou apel de urgenta  
2. Pe afisajul LCD se poate citi locatia de unde provine apelul 
3. Lampa de coridor aprinsa  indica salonul de unde provine apelul 
4. Se anuleaza apelul, se acorda ajutor persoanei care a solicitat asistenta 
5. Dupa caz se poate cere ajutorul medicului , sau personal suplimentar  
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5. Date tehnice  
 
 
 

Denumire: KLMED-S  sistem optoacustic de apel medical 

 
Producator:   
 

KLIMEX Medical Egészségügyi Fővállalkozó és Bonyolító Kft. 
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 20. 
Tel.: +36 1 353 4707 Fax.: +36 1 220 6466 
 
 

Tensiune de alimentare sursa : 100-240V AC, 47-63 Hz, 1,5A 
Tensiune alimentare sistem  : 12-15 V DC 
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6. Infromatii service  
 
 
        

Garantia sistemului este de 1 an de la data punerii in functiune, se acorda in cazul 
instalarii de catre o firma autorizata. In cazul aparitiei unor defectiuni acestea vor fi 
anuntate in scris, sesizarea va contine obligatoriu urmatoarele informatii:  
 

- Denumirea si adresa unitatii 
- Locatia exacta a sistemului (cledire, pavilion, etaj, sectie ) 
- Numele si datele de contact ale persoanei care face sesizarea 
- Data aparitiei defectului 

- Denumirea sistemului : KLMED-S sistem apel medical 

-  Scurta descriere a defectiunii 
 
Garantia se pierde in cazul in care  sunt conectate in sistem echipamente straine, 
neconforme , sau persoane neautorizate intervin asupra sistemului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


